
Militära kläder/kamouflagekläder
Eftersom scouting inte hör ihop med militärer så tillåter 
vi inte militära kamouflagekläder under Kandersteg 
2014. 

Märken och skjortor
Alla deltagare ska ha scoutskjorta med kårmärke, 
WOSM/WAGGGS-märke och Sverigemärke. EU-märke 
kan vara snyggt också men är inte lika viktigt. “Scouter-
na”-halsduk ska bäras och kårhalsduken får också gär-
na följa med.

Scoutskjorta köpes på scoutshop.se förutom för scout-
er i Tornfalken, som kan vända sig till Anette.  Märken 
har vi i lager hos kårerna. WOSM/WAGGGS, Sverige- 
och EU-märke kostar 10 kr/st. “Scouterna”-halsdukar 
ger vi en per deltagare och det ingår i avgiften. Kår-
halsduk har vi också i lager. Din närmaste ledare hjälp-
er dig som behöver märken.

Hur märkena ska sitta visas på: 
http://www.scoutshop.se//media/pdf/markesordning.pdf

Nya inköp?
På Friluftsvaror på Agnesfridsvägen får du 20% rabatt 
om du uppger att du är medlem i Hohögs scoutkår.

Packningslistor
Under förträff 1 delades två typer av packingslista ut. 
En för alla deltagare och en för de deltagare som ska 
gå en längre vandring. Hör av dig om du inte har fått 
någon packningslista!

TBE-vaccination rekommenderas
Schweiz har fästingar och enstaka av dem bär på TBE. 
Så här står det på1177.se:
Man vaccineras mot TBE vid flera tillfällen. För att få bäst skydd 
rekommenderas att man får två doser det första året. Den an-
dra dosen får man cirka en månad efter den första. Ett år sen-
are får man ytterligare en dos, vilket gör att man är skyddad i 
tre år. Därefter rekommenderas en dos vart femte år.
Det är alltså ganska bråttom att komma igång.

Fler frågor?
Fråga din ledare, en kontaktperson eller 
Jens (0709-509877 eller isoterm@gmail.com).

Juni-information till 
Kandersteg 2014

Här kommer några extra förtydliganden inför Kander-
steglägret. Hör gärna av er om ni har några frågor efter 
att ha läst igenom det.

Bloggen
Den senaste informationen kring vårt läger lägger vi 
på bloggen. Det kommer att finnas foton, loggbok och 
annat när vi är ute. Här finns också presentationen från 
förträff 1, packningslistor och infolappen i maj.  Gå till: 

kandersteg.wordpress.com

Fickpengar
Vi rekommenderar max 400 kr för kiosk och dylikt 
samt ytterligare 200 kr för inköp av t ex en t-shirt 
i Kanderstegs shop. Totalt 600 kr alltså eller c:a  
80 CHF. Att ta med kontanter är troligen det enklaste 
eftersom det är väldigt många människor på väldigt få 
uttagsautomater.

Busstider
Samling på Husie Kyrkoväg 74 kl 17 den 25 juli
Hemkomst till samma plats c:a kl 10 den 3 augusti. Vi 
meddelar den exakta hemtiden när vi har runt 1-3 h 
kvar. Då SMS:ar vi till det första mobilnumret som ni 
fyllt i på hälsokortet.

Kontaktpersoner
Under lägret så är det inte praktiskt att kontakta 
någon som är där. Olika aktiviteter avlöser varandra 
och vi låter gärna bli att gå runt med mobilen, som f.ö. 
kostar ganska mycket att använda och kan få slut på 
batteri. I stället har vi två kontaktpersoner på hemma-
plan. De har koll på vårt schema och har många olika 
ledarmobiler att välja bland. Vänd dig till din kontakt-
person om det gäller något akut och viktigt. De kan 
också besvara frågor. Maila i första hand.

Maria Olsson  maria.i.olsson@tele2.se
(Husie och Hohög) 0736-18 17 46

Anette Persson  anettehem@telia.com
(Tornfalken)  0705-85 38 96

Matsäck på bussen
Varje deltagare tar med sig KVÄLLSMAT och FRUKOST 
att ha som matsäck på bussen. Nästa mål vi får är lunch 
på Kandersteg. Glöm inte dryck.
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